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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/532
2021 m. kovo 22 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų
taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad
būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3
skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame
reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013
34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
(2) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo
(OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

L 106/56

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 22 d.
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Gerassimos THOMAS
Generalinis direktorius
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Aparatas (vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo
įrenginys), kuris pateikiamas atskirame
maždaug 33 × 23 × 8 cm matmenų korpuse ir
kurį sudaro šie komponentai:

8521 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis, XVI skyriaus 3 pastaba, 84 skirsnio
5 pastabos E punktu ir KN kodus 8521 ir 8521
90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

—
—
—
—

pasyvieji ir aktyvieji elementai,
procesorius,
grafikos plokštė,
vidinė atmintinė (standusis diskas).

Aparato konstrukcijoje nėra TV imtuvinio
derintuvo (tiunerio).
Aparate yra šios sąsajos: RJ45, USB, VGA, SPF
bei HDMI ir integruotas PoE (maitinimo per
eternetą) jungiklis su aštuoniais prievadais.
Jame įdiegta standartinės automatinio
duomenų apdorojimo mašinos operacinė
sistema. Jis iš anksto sukonfigūruotas veikti su
įdiegta specialia kameros valdymo programine
įranga, licencijuota aštuoniems kanalams
Aparatas suprojektuotas priimti garso ir vaizdo
duomenis per telekomunikacijų sąsają (ir
interneto protokolą (IP)) iš ne daugiau kaip
aštuonių stebėjimo kamerų (IP kamerų).
Duomenys gali būti įrašomi vidiniame
standžiajame diske, išorinėje atmintinėje (per
USB sąsają) arba per telekomunikacijų tinklą
aparato siunčiami į kitą IP adresą (pavyzdžiui, į
serverį, komutatorių, mobilųjį telefoną arba
automatinio duomenų apdorojimo mašiną).
Aparatą galima prijungti prie monitoriaus ar
vaizduoklio ir valdymo klaviatūros. Jis
pateikiamas kaip skirtas naudoti apsaugos ir
stebėjimo sistemoje.

Pagal objektyvias aparato charakteristikas jis
skirtas naudoti kartu su ne daugiau kaip
aštuoniomis kameromis vaizdui stebėti.
Mašina, kuri tokiais tikslais įrašo kamerų
siunčiamus signalus ir gali juos siųsti į kitą IP
adresą arba atkurti juos monitoriuje ar
vaizduoklyje, atlieka specifinę, o ne duomenų
apdorojimo funkciją, kaip apibrėžta 84
skirsnio 5 pastabos E punkte. (Taip pat žr.
2005 m. kovo 17 d. Teisingumo Teismo
sprendimą Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:
EU:C:2005:182). Todėl aparatas nelaikytinas
automatinio duomenų apdorojimo mašina ir
nepriskirtinas 8471 pozicijai.
Aparatas suprojektuotas atlikti dvi ar daugiau
viena kitą papildančių funkcijų, kaip apibrėžta
XVI skyriaus 3 pastaboje, t. y. 8517 pozicijai
priskiriamas duomenų perdavimo ir priėmimo
funkcijas ir 8521 pozicijai priskiriamas vaizdo
įrašymo ir atkūrimo funkcijas.
Remiantis
objektyviomis
aparato
charakteristikomis, pagrindinė jo funkcija yra
vaizdo įrašymas apsaugos ir stebėjimo
sistemoje. Duomenų perdavimas ir priėmimas
yra tik pagalbinė funkcija, skirta sistemos, į kurią
aparatas integruotas, veikimui pagerinti. Todėl
jis nepriskirtinas 8517 pozicijai. (Taip pat žr.
2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo
sprendimo G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:
C:2016:115, 55–57 punktus.)
Todėl aparatas laikytinas kitu vaizdo įrašymo
arba atkūrimo aparatu su imtuviniu vaizdo
derintuvu (tiuneriu) arba be jo ir jam
priskirtinas KN kodas 8521 90 00.

